Ieziorany, dnia 9 lipca 2018 r.

Znak sprawv:
BR-DrCP.67 33.t3 A.20

17

.2018

ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU ODWOI,ANIA
ORAZ O TERMINIE PRZEKAZANIA AKT SPRAWY
ORGANOWI ODWOLAWCZEMU
Na podstawie art. l3l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam, ze od Decyzji
Burmistrza Jezioran Nr 134/2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
o znaczenit gminnym na terenie gminy Jeziorany, dla zamierzenia inwestycyjnego,
polegai4cego na zmianie sposobu uiytkowania wraz z rozbudowq budynku garaiowego na
budynek Ochotniczej Straiy Poiarnej, no czgici dzialki nr 295/9, obrgb I, ffi. Jeziorany
wniosl odwolanie dyrektor Domu Pomocy Spolecznej w Jezioranach Pani Agnieszka Kiljan.
Zgodnie z art. 10 $ I Kpa informujg strony postgpowania o mozliwoSci zapoznania sig
z treSci4 wniesionego odwolania w siedzibie- organu, tj. w tJrzgdzie Miejskim w Jezioranach,
Plac Zarnkowy 4 (pokoj nr 7) w godzinach 730 - 1430.

Odwolanie wraz z aktami sprawy zostanie skierowane
Kolegium Odwolawczego w Olsztynie w dniu 12 lipca 2018 r.

do

Samorzqdowego

Pouczenie

Kpa Organ odwolawczy moZe przeprowadzi6 na Z4danie strony lub z
urzgdu dodatkowe postgpowanie w celu uzupelnienia dowod6w i material6w w sprawie albo zlecii
przeprowadzenie tego postgpowania organowi, ktory uydat decyzjg.
$ 2. Je2eli decyzja zosta\a wydana z naruszeniem przepis6w postgpowania, a konieczny do
rvyjaSnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigcie, na zgodny wniosek wszystkich
stron zawarty w odwolaniu, organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyja5niaj4ce w zakresie
Zgodnie z

art. 136 $

1

niezbgdnym do rozstrzygnigcia sprawy. Je2eli prryczyni sig to do przyspieszenia post?powania, organ
odwolawczy mole zleci(, przeprowadzenie okre(lonych czynno6ci postgpowania wyjaSniaj4cego
organowi, kt6ry wydal decyzjg.
$ 3. Przepis $ 2 stosuje sig takze w przypadku, gdy jedna ze stron zawarla w odwolaniu wniosek o
przeprowadzenie przez organ odwolawcry postgpowania wyjaSniaj4cego w zakresie niezbgdnym do
rozstrzygnigcia sprawy, a pozostale strony wyrazily na to zgodg w terminie czternastu dni od dnia
dorgczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwolania, zawieraj1cego wniosek o przeprowadzenie
przez organ odwolawczy postgpowania wyjaSniaj4cego w zakresie niezbgdnym do rozstrzygnigcia
sprawy.
$ 4. Przepis6w $ 2 i 3 nie stosuje sig, jeZeli przeprowadzenie przez organ odwolawcry postgpowania
wyja5niaj4cego w zakresie niezbgdnym do rozstrzygnigcia sprawy byloby nadmiernie utrudnione.

EZrgBAN

wski

Do wiadomoSci:

l. WlaSciciele
2. Ala.

i uZytkownicy wieczy5ci nieruchomoSci wg odrgbnego wykazu.

Publ ikacja Obwieszczen ia:
Wywieszono na Tablicy ogloszef w Urzgdzie Miejskim w Jezioranach w dniu 09.07.2018 r.
2. Przekazano na strong podmiotowq BIP Urzgdu Mie.jskiego w Jezioranach w dniu 09.07.2018 r.
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